Confia no Plus
Sistema SafePlus: Eficiência

Segurança

Sistema SafePlus Maxi

Dispensador para preparação, armazenamento
e dispensa de panos descartáveis MicronRoll

O plus de higiene é fundamental

Confia no Plus

A OCDE calculou que na UE morrem anualmente cerca de 90 000
pessoas por infeções associadas a questões sanitárias. As infeções
em ambientes hospitalares apenas se podem evitar através de
uma correta limpeza e higienização de todas as suas superfícies.

O sistema SafePlus garante a preparação e armazenamento
seguro e higiénico dos panos.

Benefícios:

O Sistema SafePlus é composto por:
Dispensador SafePlus
O dispensador consiste num balde de 5 litros (de plástico
reciclado) com uma tampa transparente e fecho flexível.
As propriedades antibacterianas do fecho são certificadas,
inclusivamente após 80 ciclos de autoclave.
Panos SafePlus MicronRoll
Um rolo de 120 panos descartáveis (50% viscosa – 50%
ultra-microfibra) pré-cortados.
O rolo armazena-se numa bolsa higiénica fechada com um selo
de segurança.
Os panos são dispensados secos e para a sua impregnação
escolhe-se o detergente / desinfetante adequado.

Funcionalidade: O dispensador é prático, leve e pode ser
colocado em qualquer superfície plana ou no carro Origo2.
Segurança: O fecho automático da sua tampa flexível nunca
deixa o dispensador aberto e garante um armazenamento
seguro dos panos até 31 dias.
Eficácia: Os panos de microfibra de 32 segmentos dispõem de
certificações, por laboratórios independentes, na eliminação de
até 99,99% dos germes, bactérias e vírus.
Higiene: A utilização de panos de microfibra descartáveis
evitam o risco de contaminação cruzada e são recomendadas
para a limpeza em zonas de alto risco higiénico.

Instruções
Passos de preparação e doses recomendadas. Inclui uma etiqueta auto-colante para controlar a preparação da dosagem:
800 ml
-1500 ml

TSU

Descrição

Cor

Tamanho (cm)

Uds. / Pack

Packs / Caixa

166.910

SafePlus MicronRoll Maxi (120 panos)

Azul

28 x 30

1

6

167.771

SafePlus Tampa Maxi

Trasparente

25 x 18 x 5,4

1

5

160.762

Balde 5L

Cinzento

25 x 18 x 22

1

5
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